
VERHUURD

REF. BCNR22933

2.800 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 4 Slaapkamer appartement te huur in Turó Park, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08021

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

247m²
Woonoppervlakte

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Indrukwekkend high-end huis met 4 slaapkamers,
ongemeubileerd, naast Turó Park.

Dit prachtige duplex appartement is gelegen in een van de meest exclusieve straten
van Sant Gervasi-Galvany, naast het Turó Park.

Het is gevestigd in een elegant gebouw met een conciërgeservice die een onlangs
gerenoveerde gemeenschappelijke ruimte biedt, ideaal voor kleine feesten en
beschikt over een grote berging, een parkeerplaats voor een grote auto en 3
parkeerplaatsen voor gemeenschappelijk gebruik voor bezoeken.

We komen binnen op de bovenverdieping en we zullen een grote hal vinden die leidt
naar de woon-eetkamer met 2 verschillende ruimtes, met enkele kasten en een
koelkast voor extra gemak.

Vervolgens leidt een gang ons naar de slaapkamers. Ten eerste is er een ruime
slaapkamer met een eigen badkamer, gevolgd door nog eens 2 royale
tweepersoonsslaapkamers die een badkamer delen. De 3 slaapkamers hebben
inbouwkasten en liggen aan de buitenzijde, zodat ze genieten van een overvloed aan
natuurlijk licht.

Via een trap in de woonkamer dalen we af naar de begane grond en komen we bij een
eetkamer met een kindergedeelte met oa televisie, boeken, spelletjes. Dit niveau
biedt ook een ruime keuken, zeer praktisch, uitgerust met hoogwaardige apparatuur
en een bijkeuken. Een tweepersoonsslaapkamer met een eigen badkamer
completeert dit niveau van het huis.

De woning is volledig gerenoveerd en is voorzien van airconditioning, houten vloeren,
grote ramen voor meer lichtinval en ingebouwde kasten.

Neem contact met ons op om dit prachtige unieke huis naast Turó Park te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcnr22933

Conciërge service, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Berging, Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Service lift,
Volledig uitgeruste keuken

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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